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PROJEKT 

Protokół Nr XX/2020 

z obrad XX sesji Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

Obrady rozpoczęto o godzinie 9:00, zakończono o godzinie 9:26 

Porządek XX sesji Rady Gminy Bądkowo: 

1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Bądkowo i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok. 

a) dyskusja, 

b) podjęcie uchwały 

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy Bądkowo. 

Zestawienie podjętych uchwał: 

 Uchwała Nr XX/119/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok. 

W sesji uczestniczyli radni według listy obecności. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W posiedzeniu sesji uczestniczyli również zaproszeni goście według listy obecności – 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 1 

Przewodnicząca Rady Gminy Bądkowo Pani Elżbieta Figas dokonała otwarcia XX sesji Rady 

Gminy Bądkowo, przywitała wszystkich obecnych radnych, Wójta Gminy, pracowników 

Urzędu Gminy oraz wszystkich oglądających transmisję sesji.  
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Następnie Pani Elżbieta Figas zwróciła się do radnych z prośbą o zalogowanie się na 

urządzeniach w celu sprawdzenia obecności i stwierdziła, że w sesji uczestniczy 8 radnych, co 

stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad. Nikt z radnych 

uwag do porządku obrad nie wniósł, wobec tego porządek obrad został przyjęty. 

Na obrady sesji dołączyła radna Pani Mirosława Pawlak – obecnych 9 radnych. 

Ad. 3 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XV/78/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok. 

Ad. a) 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów oraz Gospodarki Komunalnej – Pan Roman 

Ciesielski poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 28 lipca br. szczegółowo 

zapoznała się ze zmianami w budżecie i najważniejszym czynnikiem wpływającym na 

zmiany w budżecie jest przesunięcie środków na realizację zadania pn. utworzenie i 

funkcjonowanie Klubu dziecięcego. Na przedmiotowe zadanie uzyskać możemy wysokie 

dofinansowanie, dlatego warto przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia i komisja 

budżetowa wnioskuje do Rady Gminy o przyjęcie zaproponowanych zmian. 

Wójt Gminy Bądkowo wyjaśnił, że miał  dylemat, czy przystąpić do realizacji zadania, gdyż 

wiąże się z to z ogromnymi kosztami, jednak na realizację zadania można otrzymać dotację w 

wysokości prawie pół miliona złotych. Zdaniem wójta gminy byłoby nierozsądnym, 

gdybyśmy z tego nie skorzystali. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bądkowo Pan Piotr Kobusiński oznajmił, że Komisja 

Budżetu, Finansów i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Bądkowo na swoim posiedzeniu 

analizowała zmiany. Radny twierdził, że 500 tys. dotacji to duża kwota i warto przystąpić do 

zadania. Pan Piotr Kobusiński zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, by na najbliższym 

konwencie Wójtów poruszyć sprawę dotyczącą refundacji środków za dzieci, które 

uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin, niż gmina Bądkowo. Radny wyjaśnił, że 

chodzi o wysokość refundacji, gdyż my otrzymujemy zwroty dotacji w innej wysokości, 
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natomiast zwrot musimy dokonywać w takiej wysokości jaka obowiązuje w danej placówce, 

gdzie dziecko uczęszcza do szkoły i zwroty te w niektórych gminach są znacznie wyższe. 

Ad. b)  

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu 

udział brało 9 radnych - „za” przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 0 głosów 

przeciwnych , 0 głosów „wstrzymujących się”-  uchwała została podjęta. 

Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały Nr XX/119/2020 Rady Gminy 

Bądkowo z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4 

Pan Jarosław Marchwiński – pracownik Urzędu Gminy w Bądkowie  poinformował, że jest 

wyłożony do publicznej wiadomości studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bądkowo. Przedmiotowy dokument fizycznie jest dostępny w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Bądkowie jak również elektronicznie umieszczony w 

biuletynie informacji publicznej w zakładce prawo lokalne. Na dzień 10 sierpnia br. 

zaplanowana jest dyskusja nad przedmiotowym dokumentem. Do studium można zgłaszać 

uwagi.   

Wójt Gminy poinformował, że w dniu 28 lipca br. wpłynęło od Związku Gmin Ziemi 

Kujawskiej zapytanie o treści: czy gmina jest zainteresowana przekazaniem Związkowi Gmin 

całości zadań związanych z gospodarowaniem odpadami?. Związek Gmin deklaruje, że 

wspólna realizacja zadania pozwoli na ujednolicenie i usprawnienie systemu gospodarowania 

odpadami w całym powiecie aleksandrowskim. Wójt Gminy oznajmił, że jesteśmy 

udziałowcami i płacimy składki członkowskie, więc warto skorzystać z tej propozycji, dlatego 

wyrazi pozytywną odpowiedź i zobaczymy jakie przyniesie to efekty. Radni poparli decyzję 

Wójta Gminy. 

Ad. 4 

Wobec zrealizowanego porządku obrad o godzinie 9:26 Przewodnicząca Rady Gminy 

Bądkowo dokonała zamknięcia obrad XX  sesji Rady Gminy Bądkowo.  

Na  tym protokół zakończono. 

Protokół sporządziła:  
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Wprowadź nazwę pliku >>>>> Sesja/XX/2020

Bądkowo

30 lipca 2020r.

Bądkowo, dn.: 30 lipca 2020r.

SOBIECKA-PODLEWSKA Agnieszka głosował ZA

SUCHARA Ryszard nie głosował

WIŚNIEWSKI Ryszard

Wprowadź miejscowość >>>>>

Wprowadź datę  >>>>>

4. Uchwała  w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/78/2019 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2020 rok.

DZIEŃSKA Ewa głosował ZA

FIGAS Elżbieta głosował ZA

GRZEGÓRSKI Piotr nie głosował

Nazwisko i Imię jak głosował
CIESIELSKI Roman głosował ZA

głosował ZA

HYŻY Adrian nie głosował

JANKOWSKI Marek nie głosował

KASZUBSKI Roman

PAWLAK Mirosława głosował ZA

PIETRZAK Tomasz głosował ZA

KOBUSIŃSKI Piotr głosował ZA

MACHALSKI Marian nie głosował

nie głosował

PASIŃSKI Henryk głosował ZA

Załącznik nr 3


